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Närvarande: Anita Linde (AL), Ann-Marie Svedin (AMS), Björn Linde (BL), AxelJohnsson (AJ)och Erik

Gustafsson (EG).

1. Ordföranden Axel Johnsson öppnade mötet och hälsade alla deltagarna välkomna'

2. Föreliggande dagordning godkändes.

3. Föregående protokoll gicks igenom. Göran A har inte rapporterat följande punkter;
- Byte av elektrodrar varje år.
- Besked om att service beställts och utförts på värmepumpen.
- Översättning till engelska av instruktionerna vid sopstationen.

Rörande Mikael Hallings frågeställning angående uthyrningsverksamheten av Havsbris

konstaterades att inga nya synpunkter framkommit.

För övrigt godkändes protokollet.

4. Ekonomisk ställning.
Den ekonomiska ställningen presenterades av AJ. Behållning per 3UL2 2015 visar 16137,49kr.
Beslutades att föreningarna DBF, DBK och DIK 2016 stödjer Stiftelsen med 10 000kr. Skulle det visa

sig att beloppen inte är titlräckliga kan ytterligare tillskott bli aktuella, dock högst 15 000kr.

5. Utförda investeringar/underhåll. Följande har utföms;
Reparation/rengöring av klinkergolv.
Vattenskada på blå ytterdörr.
Nytt vattenrör for inkommande vatten.
Nytt lås till ytterdörr.
Fiberinstallation.
Källsortering.
Omläggning av trekanten vid entr6n.
lnteriör målning av trappa och förbättring av diverse väggar.

Service av värmepump oklart. Se pkt 3.

5. Fortsatt underhällsbehov 2016.
Förbättring av bokningssystemet. Se även övriga frågor-

7. Utvärdering av 2015 års uthyrning av Havsbris.

Uthyrningen ungefär på samma nivå som föregående år. Att framtidsboka före 1 december fungerar
nu ibokningssystemet.
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8. Uthyrningspriser.
lngen justering av uthyrningspriser 2016.

9. Uthyrningsregler.
I ngen förändring/tillägg av regler.

10. övriga frågor.
Vitt bord och stolar utanför toaletten i hamnen skall flyttas till norra bryggan.
Rörande bokningssystemet skall korrigering ske så att man kän;

- se vem som bokat
- kopia av beställningsbekräftelse med dag och tidpunkt skall skickas till beställaren och

kassören
- endast beställd dag och tidpunkt skall specificeras på bekräftelsen
- tidigaste tidpunkt skall vara 11.00

Beslutades att årsavgiften till DBK skall vara I000kr, med korrigering om tömning under perioden

15 okt tom 15 april endast sker varannan vecka.
tnnan beslut tas om att vattenförbrukning över 7Skbm/år skall debiteras DBK, skall den avläsning BL

beställt av Göran A genomföras.
Fråga skall ställas av AL till städarna av Havsbris om de kan rengöra spisluckan och luckan på öppna
spisen när så behövs.

Beslutades att hänga upp en sjökortstavla skänkt av fam Roxlin i köksdelen.

11. Nästa möte.
7 september 2AL6 kl 19.00.


